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•1.2 CARTÓRIO .NOTARIAL DE LOULÊ
llc. NU/70 Antônio da Rosa Pereira da Silva

Rtl:l RJUnhtl D. Lecnor, n.' 2 - 2.Q nndm' BO
Telefone: (089) 62650

8100LOULÉ

" C E R T I F I C O:

L Que a presente fotocópia. composta de +f)Lu>~.::....' '-- ~ _
I

folhas.

2. Foi ~xtraída da escritura lavrada de folhas Q 'I"de V\.-k, ;. ocb
.afolhas c \'{e 'O.jp 2 'r'\O IIe

:

- __ , de notas para escrituras

UJulé.-lf I''\i,CL .J.. Mo V)c de ~o,
de mIl novecentos e roventa e Fr:J<

o Ajud:lflteCONTA•...-...__._~
A.rt..t 17· n.i 1 .:.:?.~Q...
Art.917 .. n.C! 2 1U (j ~ w.)

Total_ 1 O QJl.~I,J O

São: K.i.l.~.J!.-!-$"";j-'_

Registada sob o n.9
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11 PROJECTO NOVAS DESCOBERTAS -ASSOCIAÇAO EDUCATIVA E

RECREATIVAIJ
Constituição

No dia vinte s um de Junho de mil novecentos 6

noventa e qu,tt'o I no Primeiro Cartório Notarial de
Loulé,perante mim, Licenciado Nuno Antônio da Rosã
Pereira da Silva t o respectivo Notário I compareceu: "---
_ DI'.!1 Maria Isabel de Pina I oasada , natural da
freguesia da Sé Nova, concelho de Coimbrs, residente
nesta cidede,outorgsndo como procuradore de

Deifina Maria Marques Barroc8, éasada com Walter.-
Gregor Ludwickt em comunhão de adquiridos, natural da
freguesia de Silvares,concelho do Fundeo, residente na
Casa Búziot Burgau- 8udens, concelho de Lagos;

- Maria Irene Pereira Bsrroce Barbosa, casada com
Jos~ Manuel Nabo Barbosa, em comunh~o, de adquiridos,
natural da freguesia de Silvares, referide, residente na---Av. de Moscavids, n.e 81, 1.e esq. em Moscavide, concelho
de Loures; e da

- Ana Clsra Gomes da Silve Cunha Afonso, casada com
Luis Antônio Nunes Simõea Afonso, em comunhão
adquiridos, natural" da freguesia de Moscavide,cancelho de
Louro6,residente na Av. de M05cavidet n.; 42 - 4.2 Dto.
om Moscavide; - o que eu, notário, verifiquei atrevds doç ,

pr oc ur aç ô s s , publica a primeira e assinadas e escritfl5 p!:J,I'!S
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mandantes e lsgalizadas, as restantes.
____ Verifiquei e identidade da ' outorgante
conhecimento pessoel. ~ _

Declarou:'~

Que constitui em nome das suas repres~nt8das. uma" ~

associação de direito privado e sem',fins lucrativos, com
sede no sitio do Burgeu, freguesia de Budens, concelho'de

,vila 'ti::l B:isçce denominação de "Projecto Novas
I AS~O~iBÇãO
I constam de

Descobertas
Educative 'e Recreativa" 8 cujos estatutos

elaborado nosum documento oomplementar,
termos do número dois dó artigo setenta e oito do Código
do Notariado., que fica B fazer parte integrente deste
escritura; - consignando-se

- Que será convocada, até ao final do corrente ano, uma
,...assembleia geral de todos os associados pare eleiç~o dos

corpos gerente~; - at~ ~ realizaç§o de tal assembleie e
administraç§o da Associação 'fice confiada a uma direcção

provis6ria constituida pele~associadas Delfina Maria
Marques B~rroca,como presidente; Maria Irene Pereira

Barbosa
Barroce~como tesoureira 6 Ana Clara Gomes de Silva Cunha
Afon~of como secretária, bastando a assinatura de
p~esidentc ou da tcsou~~ira par~ obrigar a Associação. __

1- Arquivo:
as procurações;

..........----~,--~--------_._-----+

- o documento comn1ementar;



I.lvro ~.~:j
FOlha ~t..f_...

~

_ Exibida:

- o certificado de edmissibilidade de denominação, ora
adoptada, válido por 180 .dias a contar de 20 de Maio
findo. emitido pelo Regista Nacional de Pessoas "
Colectivas. __~,~ ~

-- Foi esta escr1ture,bem como a documento complementar
que a integre,lida à Qutorgante e feita a 8xplic8Ç~O do
seu conteúdo em voz alta,com a advertência do agravamento

'smOlumentar, por ter sido este scta requisitado fora das
horas regulamentares.
~~.,...t'."I·f. ,.~,fo~)' VI'i.-< ; •. f..:1}4I,:
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Lv.' H,~_~9fl::...F\:-:_· - o,, DOCUMENTO COMPLEMENTAR

Elaborada nos termos do n~mero dois do artigo seten~
ta e oito do C6digo do Notariado, Rar8 fica~ a ins-
truir a escritura lav~ada a folhas oitenta a oito,
do livro n~mero duzentos e sais-A, de not~s para
escrituras dive~sas do Primeiro C8rt6rio Noterial' de

PACIº SOCIAL

Art. 1st

~lo

Loulé.

A Associação adopta li donominação de PROJECTO NOVAS DESCOBERTAS -
ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA B RECREATIVA e tem a sua sede na "Casa Buzio", Burgau,
freguesia de Budens, concelho do Vilado Bispo. , ' ,

Art~22

~
,

A Associação durará J?Ot' tempo indetermínado a. partir desta data.

Objoato

,

A Associação não terá fins lucrativos e o seu objecto consiste no desenvolvimento e promoção
de actívídades educatívas e recreativas para a infância. e juventude,

Qualquer pessoa singular ou colectiva que o solicite e seja aprovada pela Administração
adquire a qualidade de membro da Associação.

Art.SA

Para prosseguir os seus objectivos 11; Associação conta com as comparticipações monelbias ou
em bens e serviços dos sócios, dos participantes nas diverses actividades a desenvolver e de
entidades públicas e privadas que queiram colaborar com a mesma e bem assim com quaisquer
doações que lhe sejam feitas.

1 São direitos dos membros da Associação:

1.1 Participar e vcur na Assembléia Getal;

1.2 Serem eleitos para os orgãos sociais nas condições estabclccidas neste estatuto
e demais regulamentos da Associação; _

._1.3 Participarem em geral de todas as iniciativas da Associação .
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São deveres dos associados:

1 Contribuit~m para a reelização dos objectivos estatutárlos por todas as formas ao seu
alcancei

Z Contribuírem para a manutenção da Associação, mediante pagamento de urna quota
periódica ou não conforme vier a ser decidido em Assembléia Geral;

.Ie
I
I

3 Desempeaherem a.\ tarefas que lhes forem atribuídas pelos orgãos da Associação;

Exercer fielmente 05\ cargos pata que tenham sido eleitos.4

, '

Os corpos gerentes da Associação são constituídos pela Assembleía Geral, Direcção, e
Conselho Fiscal.

1 A Assernblela Geral é fetnlElGa por todos os membros da Associação e reunirá
ordináriamente uma vez por ano.

A Assembleía Geral decide em primeira convocatória 50 estiverem presentes membros
que representem SO% dos votos possíveis e, em segunda convocatória, trinta minutos
depois da primeira, com quelquernümero de membros presentes.

"

3 A Assembleía Gemi decide sobro a eleição o demissão dos corpos gerentes da
Associação, Cabe ainda à Assembléia decidir sobre a alteração aos presentes estatutos

. ou sobre a dissolução da Associação.

A Assembléia Geral tem uma mesa constituída por um presidente 'o um secretário
eleitos pela Assembléia Geral para um. mandato de dois anos,

___ ~. . Art. loa

~

1 \ A Direcção 6 constituída por um presidente, um tesoureiro e um secretário eleitos pela
Assembleis Geral parn um mandato de tres anos.

o
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1 A Administração têm por f1:.!tçôts didgir a Associação de acordo com o sou estatuto
e regulamentos internos, promover as actividades que constituem ° objecto da
Associação e representar a mesma em juízo o perante terceiros,

o Conselho Fiscal é constituído por um presidente e dois membros, eleitos pela Assembléia
Ge!.'f.lpara um n·li~t\ép.tü ,k b~·~6r!,-~.. :' tere n. 5eu cargo a. auditoria de todos os actos
_..J_=_: t ti' ti ., ..1_. A . ~~~w~5 ra vos o manceitos ~ SSOC.ifiÇIW. _'~_' __ '__~ __ ."

--------- --------_.-------~------~~
. 1 A5 decisões de todos os orgãos e corpos serentes da Assocíação serão tomadas por

maioria de votos excepto q"::'·';.i1! .-1<: .:~. :~~;:\ lr'.,:r:lG .estip'Jhido na lei, no pacto ou em
regra interna da. Associação,

o presidente de cada orgão tem direito ao voto do d~mpate nas reuniões em que
esteja resente U1n número par de membros.

~ •..._-_. -_..•-..•......•. __ .- .. _. __ •..•._._ ... - .,' Art, 13A

Sem prejuízo do disposto no presente estatuto os regulamentos internos da Associação podem
'estabelecer regras sobre DS direitos e deveres dos membros, condições de admissão, demissão
e exclusão dos membros e pma1id~.ó:~sou sanções por incumprimento de qualquer lei, estatuto
ou regras aplicãveis o em vigor. :-_->-- .~ _

----_ ..._._--_._.--_._------

A Ass~Íação assume a responsabilidade pelos actos e omissões dos seus corpos gerentes ou
representanres quando actuem por conta e represen!1ÇÃ?daquela,

R~IUrjo.Q; CIvil

Em case de dissolução da r\SSCx;ia(:.i\c) ~ ~rnb!e-.i~ Ge~'Sl decidirá sobro a distribuição dos
fundos rcmanCsccl1tcs. •_._-~---------~--~_.._-_._----
Primeiro Cartório Noterial ds ~culá, 21 de Junho de 1984.
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